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Este documento, tem como base as orientações da Rede de Bibliotecas 

Escolares e contempla as normas de organização, acesso, utilização e de gestão 

pedagógicas para as bibliotecas escolares do AEJA e decorre do Plano de Contingência 

do próprio Agrupamento, assim como das orientações emanadas pela DGEstE e pela 

DGS para a organização do ano letivo 2020/2021. 

As normas e regras de conduta específicas para a organização do espaço, 

acesso e utilização das bibliotecas abaixo descritas, são um complemento ao 

Documento Orientador do Agrupamento relativo aos procedimentos gerais que toda a 

comunidade educativa deve respeitar e cumprir, durante a situação pandémica pela 

COVID19. 

 

Organização do espaço, acesso e utilização das bibliotecas 
 

- Os espaços de cada biblioteca escolar do Agrupamento serão reorganizados, 

retirando alguns materiais que não devem ser utilizados nesta fase de pandemia e 

serão respeitadas as normas de distanciamento entre os utilizadores e higienização; 

 - Será definido para cada biblioteca o horário de funcionamento, a lotação máxima de 

utilização em simultâneo e outras regras de utilização que venham a ser necessárias 

aplicar, devendo as mesmas ser afixadas à entrada e em lugar visível para 

conhecimento dos utilizadores; 

- As bibliotecas nos períodos de intervalos e durante os períodos de almoço, só 

poderão ser utilizadas pelos alunos individualmente para trabalho de pesquisa, estudo 

ou requisição domiciliária, respeitando sempre a lotação máxima da mesma;  

- A zona de atendimento fica apenas a funcionar com um lugar disponível para o 

atendimento aos utilizadores, que será sempre individual. Será colocado um separador 

em acrílico para proteger o utilizador e o elemento que está a fazer o atendimento; 

- Na zona de multimédia cada mesa de computador terá um lugar sentado que só pode 

ser utilizado individualmente apenas para pesquisas e trabalhos; 

- Na zona de leitura, pesquisa em livros e /ou estudo, será criado mais espaço entre as 

mesas que só terão um lugar sentado e são de utilização individual; 
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- Não haverá alteração na arrumação e organização do fundo documental nas estantes 

das bibliotecas. O acesso ao fundo documental é livre mas reservado à lotação máxima 

de utilizadores em simultâneo estipulado para cada biblioteca e sendo sempre 

privilegiado o acesso e a manutenção de todos os livros e materiais pela assistente 

operacional ou docente que esteja ao serviço na biblioteca; 

- O uso de máscara é obrigatório nas bibliotecas e os utilizadores devem desinfetar as 

mãos à entrada e após o manuseamento de livros e equipamentos; 

- Os utilizadores devem, junto ao balcão de atendimento, informar de que 

equipamentos/serviços precisam para depois serem encaminhados pelo elemento da 

equipa que está a rececionar; 

- Após a utilização do espaço das bibliotecas por qualquer utilizador individualmente 

ou por uma turma/grupo os equipamentos, computadores, mesas e cadeiras utilizadas 

serão desinfetadas; 

- Sempre que um utilizador manuseia um livro que não seja para requisição, deve 

deixá-lo em local próprio (carrinho dos livros) para desinfeção ou quarentena de no 

mínimo 48h. O livro escolhido para empréstimo domiciliário é transportado pelo 

utilizador até junto do balcão de atendimento, para o elemento da equipa fazer a 

requisição; 

- Os fundos documentais, após cada manuseamento/utilização serão colocados em 

espaços próprios, para ficarem em quarentena o mínimo de 48h;  

- Após cada utilização por uma turma/grupo haverá 10/15 minutos de encerramento 

da biblioteca para que o espaço e equipamentos sejam desinfetados; 

- A(s) porta(s) da biblioteca deve(m) estar sempre aberta(s), assim como as janelas; 

- Sempre que haja possibilidade, a entrada e saída dos utilizadores deve ser feita por 

portas diferentes; 

- À entrada das bibliotecas haverá sinalética no chão que deve ser cumprida pelos 

utilizadores; 

- O uso das bibliotecas será feito prioritariamente, em contexto de 

turma/grupo/tutoria/mentoria para apoio curricular de atividades letivas, e atividades 

dinamizadas e desenvolvidas pela biblioteca e/ou em articulação com docentes;  

- A utilização das bibliotecas escolares em contexto de turma/grupo, tem de respeitar 

a lotação máxima da biblioteca e carece de requisição do espaço pelo respetivo 

docente com o mínimo de 48h de antecedência, para cada utilização, junto dos 

elementos da equipa na biblioteca; 

- As turmas/grupos realizam um percurso direto da sala de aula à biblioteca e deverão 

ser sempre acompanhados por um docente ou assistente operacional; 

- Os programas de tutorias, mentorias ou apoio individual, poderão ser realizados nos 

espaços das bibliotecas sendo sempre necessário agendamento com antecedência 

mínima de 48h junto dos elementos da equipa na biblioteca e desde que os alunos 

estejam sempre acompanhados do tutor/mentor/técnico/docente; 
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- As bibliotecas terão de ter sempre conhecimento da necessidade de utilização desses 

espaços por grupos/turmas/tutorias/mentorias/apoio individual com a requisição do 

espaço com antecedência mínima de 48h para cada utilização. A utilização do espaço 

nestes contextos, pressupõe o devido acompanhamento dos respetivos 

docentes/técnicos/assistentes operacionais escalonados para esses 

grupos/turmas/alunos; 

- Os fundos documentais a utilizar em sala de aula, devem ser requisitados pelos 

docentes com alguma antecedência e serão transportados sempre que possível, por 

uma assistente operacional. No final da sua utilização e sempre que possível, será a 

mesma assistente operacional a ir à sala recolhê-los para serem colocados em 

quarentena de pelo menos 48h; 

- Os fundos documentais provenientes do empréstimo domiciliário, serão entregues 

nas bibliotecas pelos utilizadores requisitantes, e no final de cada dia, os mesmos 

serão colocados em local próprio, para serem sujeitos a quarentena; 

- A utilização do espaço das bibliotecas para visionamento de filmes não será possível, 

excetuando situações em que não haja condições a nível de equipamento na sala de 

aula. Nessas situações, a ocupação do espaço da biblioteca tem de ser requisitado 

pelos docentes com 48h de antecedência, tendo que ser respeitada a lotação máxima 

da biblioteca e de acordo com as normas de distanciamento entre os utilizadores; 

- Não é permitida a leitura/consulta de publicações em suporte de papel (jornais e 

revistas) deixando estes de estar expostos, assim como, a utilização de qualquer tipo 

de jogos de mesa; 

- O uso autónomo das bibliotecas no final da mancha horária letiva dos alunos, só será 

permitido aos alunos identificados como estando em situação de risco e/ou que 

tenham necessidade comprovada de se manter na escola fora do seu horário letivo; 

- As bibliotecas continuarão dentro do possível, a promover e dinamizar atividades que 

constarão do Plano Anual de Atividades das Bibliotecas Escolares/Plano Anual de 

Atividades do AEJA, dirigidas à comunidade educativa para serem desenvolvidas de 

forma concertada e articulada com os docentes; 

- A equipa das bibliotecas, também continuará a dinamizar o blogue das bibliotecas 

escolares do Agrupamento, BE-AEJA, disponibilizando recursos nas vertentes curricular 

e extra curricular. 

 

 
 

A Equipa das Bibliotecas Escolares do AEJA 


